
 
 
 
 
 
 

Białystok, dn.20.07.2020r.        
 
                                                                 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku  
ul. J. Waszyngtona 17 
15-274 Białystok  

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z 

prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania:  

 
Dokumentacja aplikacyjna obejmująca wniosek aplikacyjny, studium wykonalności i wymagane 

załączniki dla projektu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 

Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku” .  

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś 
Priorytetowa Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 

dla Projektu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Białymstoku”  pod numer 9.2-72. 
 

Planowana inwestycja dotyczy prac modernizacyjnych wewnątrz budynku szpitala, poprawiających proces leczenia 

i pobytu pacjentów oraz ich opiekunów w 9 Klinikach. W ramach projektu będą wykonywane  zmiany funkcjonalne 

w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w bloku Al, AL, AP na piętrach VI,V,III i II oraz Wysokim  

Parterze. Modernizacją objęte będą windy (wymiana istniejących dźwigów) i klatki schodowe obsługujące Kliniki. 

Planowana inwestycja dotyczy również budowy 2 dodatkowych szybów wind ewakuacyjnych.  

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Roboty budowlane:  

2. Zakup i montaż wyposażenia socjalno-bytowego. 

3. Zakup aparatury medycznej 

Zakres obszaru opracowania obejmuje następujące kliniki: 

- Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, 

- Klinika Pediatrii Reumatologii immunologii i Chorób Metabolicznych Kości, 

- Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii 

- Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, 

- Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, 

- Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, 

- Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, 

- Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii, 

- Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci 

zlokalizowaniach na piętrach VI, V, III, II i wysokim parterze bloków AL, AP  i A1. 

 

1. Dane Zamawiającego: 



 
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa , 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17,  

NIP: 542-253-40-63 

 

2. Opis przedmiotu Zamówienia: 

 

W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia wymaga się przygotowania następujących opracowań: 

a/ przygotowanie wniosku aplikacyjnego 
b/ przygotowanie studium wykonalności projektu 

c/ przygotowanie załączników 

d/ przygotowanie dokumentacji do złożenia zgodnie z wytycznymi POIiŚ (wydruk przygotowanych dokumentów, 
odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD) 

e/ wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny – na wezwanie Instytucji Pośredniczącej. 

 

 

3. Opis wymagań: 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

a) O udzielenia niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają   warunki dotyczące: 

- posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne, żeby zrealizować zamówioną usługę i zajmują się w zakresie 

działalności swego przedsiębiorstwa świadczeniem usług, których dotyczy niniejsza zakres 

- przedstawia wykaz wykonanych usług dotyczący dokumentacji aplikacyjnej projektów unijnych w ramach 

programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego lub pokrewnych programów 

inwestycyjnych. 

b) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się  za odrzuconą. 

4.  Wykaz dokumentów: 

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania składa następujące dokumenty: 

a) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich pięciu  lat licząc od dnia złożenia  oferty, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców. 

 

5. Kryteria oceny ofert: 

Kryterium 1  Cn: 60%   cena (60 pkt) 

Kryterium 2  Tn: 40% doświadczenie (40 pkt) - wykazane przez Wykonawcę w zakresie opracowania dokumentacji 

aplikacyjnej projektów UE 

Punktacja w tym kryterium: 

1) wykazanie  doświadczenia  w zakresie  3 opracowań -  5% (5 pkt) 

2) wykazanie doświadczenia  w zakresie  4 opracowań -  15%  (15 pkt) 

3) wykazanie doświadczenia w zakresie 6 opracowań i więcej - 40% (40 pkt) 

 

W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

Wn=Cn+Tn 

Wn - suma punktów 



 
Cn- / Tn- liczba punktów przyznanych ofercie za spełnienie kryteriów C-T 

 

Liczba pkt oferty badanej = najniższa cena spośród wszystkich ofert/cena oferty badanej x 60 

 

C min /C badana – czyli najniższa realna cena, która gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymuje 

60pkt. 

 

6. Termin realizacji Zamówienia oraz związania z ofertą: 

 

Termin realizacji zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy. Termin związania ofertą: 30 dni. 

 

 

7. Termin i miejsce złożenia oferty: 

Termin przesyłania ofert: 27.07.2020 r. do godz10.00    

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10.30 

 Oferty należy złożyć: 

w     formie      papierowej      w      Kancelarii     Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 

przy ul. Waszyngtona 17, blok F, pokój nr 6124, z dopiskiem „Oferta na opracowanie Dokumentacji 

aplikacyjnej dla projektu Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku” .  

 

8. Pozostałe informacje: 

a) osoba upoważnioną do kontaktów jest: Wojciech Roszkowski 

b) e-mail: wojciech.roszkowski@udsk.pl 

 

c) zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, 

- unieważnienia postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, 

- możliwość negocjacji cenowej z wykonawcami, których oferty będą rozpatrywane w niniejszym postępowaniu. 

 

9. Inne szczególne warunki: 

Warunki realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

 

10. Załączniki do zapytania: 

a) formularz oferty 

b) wzór umowy 

 

mailto:wojciech.roszkowski@udsk.pl


 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

OFERTA 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2020 r. dotyczące Zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych 

pn. 

 

Dokumentacja aplikacyjna obejmująca wniosek aplikacyjny, studium wykonalności i 

wymagane załączniki dla projektu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku” 

 

Niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie Zamówienia w całym zakresie opisanym w punkcie 2 zapytania ofertowego 

za cenę netto ………………….. zł 

obowiązujący podatek VAT …………….. %  ………………….. zł 

cena brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

w tym cena studium wykonalności 

za cenę netto ………………….. zł 

obowiązujący podatek VAT …………….. %  ………………….. zł 

cena brutto ……………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………..) 

w tym cena wniosku aplikacyjnego 

za cenę netto ………………….. zł 

obowiązujący podatek VAT …………….. %  ………………….. zł 

cena brutto ……………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………..) 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni . 

 

Załączniki: 

a) Wykaz zrealizowanych projektów 

b) Umowa 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 
Umowa  

 

Zawarta dnia ……………….. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku,  
ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000002628, NIP: 542-25-34-063, REGON 001406394, reprezentowanym przez: 
Annę Marię Wasilewską – Dyrektora 
zgodnie z aktualnym odpisem KRS, zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, 
a 
……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. zwanym dalej  Zleceniobiorcą, 

 
 

Wstęp 
 

Niniejsza umowa obejmuje przedmiot zlecenia, o których mowa w § 1 ust. 1. Zleceniobiorca oświadcza, 
że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne, żeby zrealizować zamówioną usługę i że zajmuje się 
w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczeniem usług, których dotyczy niniejsza Umowa. 

 
§ 1. Przedmiot umowy 

 
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dokumentację aplikacyjną dla niżej 

określonego projektu inwestycyjnego: 

Nazwa robocza projektu Program do którego ma zostać przygotowana dokumentacja 

 „Rozbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku 

Uniwersyteckiego Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego w 

Białymstoku” 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia 

Działanie 9.2. 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych 
podmiotów leczniczych 

 

2. Dokumentacja aplikacyjna obejmuje: przygotowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności 
projektu, załączników, wydruk przygotowanych dokumentów, odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, 
segregatorów, płyt CD, wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny – na wezwanie 
Instytucji Pośredniczącej. 

3. Zleceniobiorca przygotuje dokumentację aplikacyjną w ilości sztuk wymaganych przez instytucję 
prowadzącą konkurs oraz jedną archiwalną wersję dla Zleceniodawcy. 

4. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
a) Studium wykonalności projektu – w terminie do ………………………… r. 
b) Wniosek aplikacyjny i załączniki – w terminie …………………………. r. 
c) Poprawki do wniosku – w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą. 
 



 
 
 
 

 
§ 2. Wynagrodzenie 

 
1. Z tytułu świadczenia usług określonych w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

………………………………………………………………………. zł brutto, w tym podatek VAT 23 %. 
2. Ukończenie każdego elementu składowego zlecenia potwierdzone zostanie protokołem zdawczo 

odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron Umowy w terminach określonych w § 1 ust. 4. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Zleceniobiorcy wskazane w treści faktury w terminie  

14 dni od otrzymania faktury i wszystkich podpisanych przez przedstawicieli obu stron Umowy 
protokołów zdawczo–odbiorczych przedmiotu Umowy na konto ……………………………………….. 

4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
 

§ 3. Zasady współpracy 
 
1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zlecenia, opartej na 

wzajemnym zaufaniu.  
2. W związku z intencją stron określoną w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się spełnić świadczenie 

objęte umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując 
się przy tym do składania wszelkich wyjaśnień Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia.  

3. Zleceniobiorca zapewnia ponadto, że w zakresie umowy posiada wiedzę, doświadczenie, zespół 
ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji jej przedmiotu.  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy niezbędne dane do świadczenia usług 
będących przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Zleceniodawca zezwala Zleceniobiorcy na powierzenie wykonania prac objętych niniejszą umową 
osobom trzecim (ekspertom), jednakże Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania 
tych osób, jak za własne działania i zaniechania. 

 
§ 4. Osoby do kontaktu 

 
1. Za kontakty w ramach niniejszej umowy, w tym w celu przekazywania informacji i weryfikacji 

przedmiotu umowy między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w trakcie wykonywania usługi 
odpowiedzialne będą następujące osoby:  
ze strony Zleceniodawcy …………………………………………mail: ………………………………….. 
ze strony Zleceniobiorcy ………………………………….. mail:…………………….osobą upoważnioną 
ze strony Zleceniodawcy do odebrania przedmiotu Umowy jest ………………………. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia przewidziane przepisami prawa 
zostaną doręczone drugiej stronie osobiście, za pomocą listu poleconego lub za pomocą faksu. 
Wymiana korespondencji roboczej związanej z realizacją zlecenia może odbywać się oprócz listów 
poleconych także drogą elektroniczną.  
 

§ 5. Poufność 
 
1. Zleceniodawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018r i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych 
Zleceniobiorcy oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i również po jej 
ustaniu zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie 
wyjawi ich osobom trzecim, z wyłączeniem uprawnionych organów kontroli, chyba, że otrzyma 
wcześniejszą pisemną zgodę Zleceniodawcy. 

3. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Zleceniobiorca wejdzie w związku 
z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zleceniodawcy. Zleceniobiorca 
zwróci je Zleceniodawcy na żądanie w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

 
 
 
 

§ 6. Zakres odpowiedzialności 
 



 
1. W przypadku odrzucenia przedmiotu Zlecenia przez instytucję przeprowadzającą nabór projektów na 

skutek nieprawidłowości popełnionych przez Zleceniobiorcę na etapie oceny formalnej lub 
merytorycznej, Zleceniobiorca niezwłocznie zwróci Zleceniodawcy wynagrodzenie ustalone w § 2 ust. 
1 niniejszej umowy. 

 
§ 7. Kary umowne 

 
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w 

stosunku do terminów zawartych w § 1 ust. 4 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
2. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy przez 

Zleceniodawcę, z przyczyn stojących po jego stronie, zobowiązuje się on do zapłaty kwoty obliczonej 
na podstawie stopnia zaawansowania przygotowania usługi z zastrzeżeniem, że powyższa kwota nie 
będzie niższa niż 20% kwoty wynagrodzenia, określonej w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia Zleceniodawcy od wykonania postanowień umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty 
wynagrodzenia, określonej w § 2 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia Zleceniobiorcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia, 
określonej w § 2 ust.1. 
 

§ 8. Rozwiązanie i zmiana umowy 
 
1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron. 
2. Zleceniobiorca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia przez 

Zleceniodawcę istotnych warunków Umowy, jak też z powodu rezygnacji z wykonania usługi będącej 
przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Strony umowy mogą od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.    
4. Rozwiązanie (odstąpienie) lub zmiana Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
 

§ 9. Pozostałe postanowienia 
 
1. Zmiany umowy mogą być dokonane przez Strony jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego w 

szczególności dotyczące umowy zlecenia.  
3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 
4. Strony będą się starać rozstrzygać wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy w formie 

ugody. 
5. W przypadku nie zawarcia ugody właściwym do rozstrzygania sporów między stronami będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  
 
 
 
 

..................................................................  .................................................................. 
(pieczątka i podpis Zleceniodawcy)  (pieczątka i podpis Zleceniobiorcy) 

 


